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Introdução
Apesar da grande afeição na relação entre homem-animal, o abandono e maus tratos
dos mesmos, principalmente animais domésticos como cães e gatos, é um problema que
afeta cada vez mais os centros urbanos. De acordo com a Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de
1998, Art. 32 “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais domésticos
resulta em pena de detenção, de três meses a um ano, e multa”. (BRASIL, 1998)
Infelizmente é cada vez mais frequente vermos em noticiários o descaso e
negligência com os animais, resultando em situações como desnutrição, parasitas, doenças,
envenenamento e outras formas de abuso. Segundo Oliveira et al. (2016, p. 7) no ano de
2010 na Espanha foram acolhidos em torno de 109 mil cachorros e 36 mil gatos. Poucos são
encaminhados para adoção e muitos continuam vivendo nas associações protetoras,
causando uma mudança de rotina e estresse a esses animais.
Apesar do desprezo por parte da sociedade, ainda existem pessoas que exercem um
papel fundamental para tentar amenizar este problema. Estas pessoas muitas vezes fazem
parte de ONGs, instituições que recolhem os pets da rua e realizam cuidados especiais,
como a castração, aplicação de vacinas, vermífugos e controle da alimentação que são
realizados por voluntários.
Neste contexto, Oliveira et al. (2016, p. 9) descreve que no trabalho de uma ONG
destacam –se:
Retirar animais em situação de risco das ruas, ajudar a encontrar animais domésticos
desaparecidos ou contribuir para tornar a vida de um animal ou de toda uma família
mais feliz. Entre tantas funções, a ONG luta principalmente pelo bem-estar e saúde de
cães e gatos que moram nas ruas. (OLIVEIRA et al., 2016, p.9)
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Neste aspecto, visando contribuir com o trabalho das ONGs responsáveis pelos
animais, os alunos da Escola Municipal Fundamental Dr. Ruy Ramos, dentro do programa
Atelier de Cri-Ação, incentivado pela Secretaria Municipal de Educação de Ijuí (SMEd),
estão desenvolvendo o aplicativo “Help Pet”, com o objetivo de conscientizar as pessoas
sobre a responsabilidade e o bem estar dos animais, pois estes possuem direitos e merecem
respeito.
Ajudar os animais é um ato de amor e de responsabilidade social, quanto mais
pessoas engajadas nesta causa, mais o descaso com os mesmos será minimizado sendo
assim, o presente trabalho apresenta-se como uma ferramenta de sensibilização para que
cada pessoa exerça sua parte em favor dos animais.
A partir disso, o aplicativo Help Pet está sendo desenvolvido utilizando como recurso
o site Appy Pie, que permite personalizar o mesmo com o design próprio, através de um
recurso “arraste e solte”, não sendo necessário que se entenda de programação. Deseja-se
que até o final do ano o aplicativo esteja pronto contando com os seguintes ícones, como
mostra a figura 1.

Figura 1. Layout do aplicativo Help Pet.
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Além disso, pretende-se utilizar as redes sociais como facebook e instagram para
obter um maior alcance de pessoas e contribuir para divulgação, tornando o aplicativo uma
ferramenta de âmbito social.

Resultados
Para que o aplicativo pudesse ser desenvolvido cumprindo seu objetivo, foi firmada
uma parceria com duas ONG’s do munícipio de Ijuí, a AAAI - Associação dos Amigos de
Animais de Ijuí e a GICAI - Grupo de Incentivo ao Cuidado com Animais de Ijuí. A partir de
um encontro entre alunos do grupo Help Pet e integrantes das ONG’s, estabeleceu-se uma
conversa com troca de ideias, incentivo e dicas para a elaboração do trabalho.
Sendo assim ficou definido que o aplicativo disponibilizará os seguintes itens com as
respectivas funções:
PET SHOP: o ícone pet shop será uma parceria com as empresas de Ijuí que trabalham
com animais, sejam clínicas veterinárias como agropecuárias. Em troca de dicas de
cuidados com os animais, tosas, banho, vacinação, castração, doação de ração e
utensílios para os animais, seus estabelecimentos serão divulgados no aplicativo. Até o
momento a agropecuária COMERCIAL VEBER e o pet shop ESQUINA DA BICHARADA
já são parceiros neste projeto.
EVENTOS DE ADOÇÃO: neste ícone serão divulgadas feiras de adoção e eventos que
envolvam a participação dos animais que aguardam para serem adotados, além de
incentivar a adoção responsável.
ANIMAIS PERDIDOS: no ícone animais perdidos será auxiliado, através de divulgação
de fotos e locais, a encontrar animais que se perderam de seus donos para que estes
retornem para suas casas.
DICAS DE CUIDADO: nas dicas de cuidado serão divulgadas informações de como
cuidar dos PETs, através da alimentação, higiene, cuidados médicos, atividades físicas,
castração e identificação definitiva.
ARRECADAÇÕES: nas arrecadações serão realizadas campanhas para ajudar os
animais. Até o momento foram feitas duas ações. Na primeira foi arrecadado rações,
cobertores, roupinhas, tecidos, caminhas, tampinhas de garrafa e jornais, como mostra
a figura 2. E uma rifa para ajudar uma cadelinha abandonada a fazer uma cirurgia. Os
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itens coletados nas arrecadações serão revertidos para as ONG’s.

Figura 2. Campanha de arrecadação realizada na escola.

DENÚNCIAS: por fim, nas denúncias serão dadas orientações de como se deve
proceder quando presenciar maus tratos e abandono aos animais.
De acordo com Evangelista et al. (2015) o uso das tecnologias juntamente com as
redes sociais é um recurso muito importante na divulgação de animais disponíveis à adoção
e também uma ótima estratégia educativa conscientizando a população para a adoção
responsável.
Neste processo de desenvolvimento do aplicativo foi possível entender o trabalho
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das ONG’s, compreender o dever de cada cidadão perante aos animais, além de aprofundar
o conhecimento na área de informática, este recurso que está crescendo cada vez mais na
sociedade, especialmente quando falamos de aplicativos e mídias sociais.

Conclusão
Discutir e procurar soluções para resolver o problema de maus tratos e abandono dos
animais é muito importante e envolve dedicação e amor a causa. A preocupação e
participação de jovens é fundamental para que situações de abuso sejam reduzidas e quem
sabe um dia deixarão de existir.
As mídias sociais, neste aspecto, tornam-se um mecanismo indispensável na
divulgação de animais para adoção até denúncias de abandono e descaso com os mesmos.
Estratégias como essas, apresentadas no presente trabalho, auxiliam as ONGs, que
infelizmente possuem uma sobrecarga de afazeres, além de muitos animais acolhidos
contando com poucos recursos financeiros para ajudá-los.
Neste sentido, este tema deveria ser uma preocupação da sociedade em geral,
Segundo Mahatma Gandhi “a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus
animais são tratados”. Sendo assim, esta missão de ajudar os animais tem que ser tomada
por quem se sente no dever de ajudá-los e não aceita que um animal passe fome e maus
tratos. Com isso, incentivar a população para que todos sintam essa necessidade é
primordial na busca de um mundo melhor, seja para humanos como para animais.
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